
 

 

 
 
 

 

Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular  

Centro de Ciências Exatas e da Natureza | Universidade Federal da Paraíba  

Cidade Universitária - João Pessoa - PB - Brasil - CEP 58059-900  

Telefone: (83) 3216 7407 - Fax: (83) 3216 7787 - e-mail: pgbcm@dbm.ufpb.br 

 

GIUSEPPE GIANINI FIGUEIRÊDO LEITE 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE RAMNOLIPÍDEOS E DEGRADAÇÃO DE ÓLEO DIESEL 

POR BACTÉRIAS ISOLADAS DO SOLO CONTAMINADO POR PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E 

MOLECULAR 

 

 

 

João Pessoa – PB 

2015 

 



 

 

i 
 

Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza | Universidade Federal da Paraíba  

Cidade Universitária - João Pessoa - PB - Brasil - CEP 58059-900  

Telefone: (83) 3216 7407 - Fax: (83) 3216 7787 - e-mail: pgbcm@dbm.ufpb.br 

 

GIUSEPPE GIANINI FIGUEIRÊDO LEITE 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE RAMNOLIPÍDEOS E DEGRADAÇÃO DE ÓLEO DIESEL POR 

BACTÉRIAS ISOLADAS DO  SOLO CONTAMINADO POR PETRÓLEO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Biologia Celular e Molecular do 

centro de Ciências Exatas e da Natureza, da 

Universidade Federal da Paraíba, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de MESTRE 

EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR. 

 

 

 

Orientadora: Dra. Krystyna Gorlach Lira 

 

 

João Pessoa – PB 

2015



 

 

 
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
    L533p     Leite, Giuseppe Gianini Figueirêdo.    
                         Produção de ramnolipídeos e degradação de óleo diesel por 

bactérias isoladas do solo contaminado por petróleo / Giuseppe 
Gianini Figueirêdo Leite.- João Pessoa, 2015. 

                          54f. : il. 
                          Orientadora: Krystyna Gorlach Lira 
                          Dissertação (Mestrado) - UFPB/CCEN 
                          1. Biologia celular e molecular. 2. Biossufactantes. 

3.Ramnolipídeos. 4. Bactérias - solo contaminado. 5. Óleo diesel - 
degradação. 

 
 
                       
         
     UFPB/BC                                                          CDU:576+577.2(043) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ii 
 

 

Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular  

Centro de Ciências Exatas e da Natureza | Universidade Federal da Paraíba  

Cidade Universitária - João Pessoa - PB - Brasil - CEP 58059-900  

Telefone: (83) 3216 7407 - Fax: (83) 3216 7787 - e-mail: pgbcm@dbm.ufpb.br 

 

Giuseppe Gianini Figueirêdo Leite 

 

 

Dissertação de Mestrado avaliada em 29/04/2015 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________ 

Profª Drª. Krystyna Golarch Lira (Orientadora) 

 Docente Depto. Biologia Molecular / UFPB 

 

______________________________________________________ 

Profª Drª. Ilda Antonieta Salata Toscano (Examinadora Externa) 

Docente Depto. Química / CCEN/ UFPB  

 

________________________________________________  

Prof. Dr. José Pinto de Siqueira Júnior  (Examinador Interno) 

Docente Depto. Biologia Molecular / CCEN/ UFPB 

 

______________________________________________________  

Prof. Dr. Rômulo Marino Llamoca Zárate (Suplente)  

Docente Depto. Biologia Molecular / CCEN/ UFPB



 

 

iii 
 

Com amor aos meus pais,  

Maria Gilvana Soares de Figueirêdo Leite e George Luis de Sousa Leite, pelo carinho, amor, 

dedicação, compreensão e força para todos os momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICO 

 



 

 

iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço com amor ao Senhor criador de tudo, pela força e iluminação diária guiando meu 

caminho nessa jornada. 

Aos meus pais, irmão, primos (em especial, Jayston e Berg), primas, tias (em especial, 

Edivânia e Alian), tios e a toda minha família que, como sempre com muito carinho, de longe 

ou de perto, me apoiaram e incentivaram, não medindo esforços para que eu chegasse até esta 

tão difícil etapa de minha vida. 

A minha orientadora, Krystyna Lira, pela paciência, ensinamentos, compreensão, apoio e 

empenho dedicado ao trabalho. 

Aos meus grandes amigos do BIOMICRO, Daianne, Roberta, Giuseppe, Bruno e Yago pelas 

boas risadas, compartilhando alegrias e tristezas, conhecimento, apoio e por não se importar 

com minhas loucuras diárias. 

Aos amigos do PPGBCM, Thalles, Haline, Rayner, Rayssa, Natalina e Dalliane, pelo 

conhecimento compartilhado e boas histórias. 

A Priscila Anne, pela atenção sempre que precisei.   

A secretária da pós-graduação, Ludmila, pela atenção. 

Agradeço à CAPES pelo apoio financeiro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 
 

RESUMO 

Os biossurfactantes são metabolitos secundários produzidos por microrganismos, sendo os 

ramnolipídeos os mais estudados entres eles. Esses compostos diminuem a tensão superficial 

e possuem capacidade emulsificante. Geralmente, a produção de biossurfactantes é induzida 

por hidrocarbonetos ou por outros substratos oleosos. Neste trabalho foi analisada a produção 

de biossurfactantes, com ênfase nos ramnolipídeos, e a degradação de óleo diesel por 18 

linhagens de bactérias isoladas do solo do aterro de resíduos contaminados por petréolo. 

Dentre as bactérias estudadas foram encontradas bastonetes Gram positivas formadoras de 

endósporos (39%), bastonetes Gram positivas, sem endospóros (17%) e bastonetes Gram 

negativas (44%). Diferentes testes foram utilizados para detectar a produção de 

biossurfactantes sendo eles: dispersão de óleo diesel, atividade hemolítica e capacidade de 

emulsificação. Todas as linhagens mostraram a capacidade de dispersar o óleo diesel, 

enquanto 78% e 44% das linhagens apresentaram hemólise e emulsificação do óleo diesel, 

respectivamente. A produção de ramnolipídeos foi observada em quatro linhagens que foram 

classificadas na base de sequencias de 16S rRNA como Pseudomonas aeruginosa. Apenas 

estas linhagens apresentaram o gene rhlAB, envolvido na síntese de ramnolipídeos, bem como 

a atividade antibacteriana frente a Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Bacillus cereus, Erwinia carotovora e Ralstonia solanacearum. A maior produção de 

ramnolipídeos foi de 565,7 mg/L observada em meio mineral contendo azeite de oliva (pH 8). 

Com relação à capacidade de degradação do óleo diesel, foi observado que 7 linhagens foram 

positivas no teste de redução de 2,6 diclorofenol-indofenol (DCPIP), enquanto 16 

apresentaram o gene alcano monoxigenase (alkB), sendo que os produtores de ramnolipídeos 

foram positivos em ambos os testes.  As linhagens de P. aeruginosa analisadas neste estudo 

apresentam um potencial de aplicação nos processos de biorremediação de ambientes 

contaminados por petróleo e para os fins biotecnológicos. 

 

Palavras-chave: Biossurfactantes, Ramnolipídeos, Bactérias, Óleo diesel.  
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PRODUCTION OF RHAMNOLIPIDS AND DEGRADATION OF DIESEL OIL BY 

BACTERIA ISOLATED FROM SOIL CONTAMINATED BY PETROLEUM  

 

 

ABSTRACT  

The biosurfactants are microbial secondary metabolites that decrease the surface tension and 

have emulsifying capacity. Among biossurfactants the rhamnolipids are the most studied. 

Generally, the biosurfactant production is induced by hydrocarbons or other oily substrates. In 

this study we analyzed the production of biosurfactants, with emphasis on rhamnolipids, and 

diesel oil degradation by 18 strains of bacteria isolated from the waste landfill soil 

contaminated by petroleum. Among the studied bacteria were found Gram-positive 

endospore-forming rods (39%), Gram-positive rods, without endospore (17%) and Gram-

negatives rods (44%). The following methods were used to test for biosurfactants production: 

oil spreading, emulsification and hemolytic activity. All strains showed the ability to disperse 

the diesel oil, while 77% and 44% of the strains showed hemolysis and emulsification of 

diesel oil, respectively. Rhamnolipids production was observed in four strains which were 

classified basing on the 16S rRNA sequences as Pseudomonas aeruginosa. Only those strains 

showed gene rhlAB, involved in rhamnolipids synthesis, and antibacterial activity against 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Erwinia 

carotovora and Ralstonia solanacearum. The higher production of rhamnolipids was 565.7 

mg/L observed in mineral medium with olive oil (pH 8). With regard to the diesel oil 

degradation capacity, 7 strains were positive in reduction of the dye 2,6-

dichlorophenolindophenol (DCPIP), while 16 had the gene alkane monooxygenase (alkB), 

and the producers of rhamnolipids were positive in both tests. The P. aeruginosa strains 

analyzed in this study have a potential to be applied in the bioremediation of petroleum 

contaminated environments and for biotechnological purposes 

Keywords: Biosurfactants, Rhamnolipids, Bacteria, Diesel oil. 
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1. Introdução 

1.1 Biossurfactantes 

Os surfactantes são uma importante classe de produtos químicos utilizados em vários 

ramos das indústrias modernas (Tabela 1), sendo quase todos sintetizados quimicamente a 

partir do petróleo, logo não renováveis, caros e representam ameaças ao meio ambiente 

devido à sua natureza recalcitrante (APARNA; SRINIKETHANA; SMITHA, 2012, 2012). 

Os microrganismos são as melhores alternativas na produção de surfactantes, os chamados 

biossurfactantes, embora esses tenham um uso promissor em diversos processos, a sua 

produção em escala industrial ainda é difícil devido aos altos custos de matérias-primas, 

processamento e baixo rendimento (HENKEL et al., 2012). 

Os biossurfactantes são um grupo heterogêneo de moléculas de superfície ativas 

produzidas por bactérias, fungos e leveduras (MULLIGAN, 2005; DESAI; BANAT, 1997). 

Todos os biossurfactantes são anfifílicos, consistindo de duas partes: uma polar (hidrofílica) e 

uma não polar (hidrofóbica). A porção hidrofílica pode ser constituída de aminoácidos; mono, 

di ou polissacáridos; fosfato ou ácido carboxílico; e o grupo hidrofóbico é constituído de 

ácidos graxos saturados e insaturados (DESAI; BANAT, 1997; PARRA et al., 1989).  

Assim como seus homólogos químicos, esses compostos acumulam-se na interface 

entre dois fluidos imiscíveis, ou entre um líquido e um sólido, reduzindo a tensão superficial 

(líquido-ar) e a tensão interfacial (líquido-líquido) diminuindo as forças de repulsão entre as 

duas fases diferentes e permitem que estas duas fases se misturem e interajam mais 

facilmente. Uma característica dos biossurfactantes é a concentração micelar crítica (CMC), 

que é a concentração mínima de surfactante necessária para reduzir a tensão superficial para o 

grau máximo. A CMC é a medida mais utilizada para a avaliação da atividade do surfactante e 

também pode ser definida como a solubilidade de um agente tensoativo na fase aquosa 

(CAMPOS et al., 2013). 

Fisiologicamente, a função dos biossurfactantes ainda não foi completamente 

elucidada, porém algumas funções vêm sendo atribuídas a eles: emulsificação e solubilização 

de hidrocarbonetos ou compostos insolúveis em água, transporte de hidrocarbonetos, 

aderência/liberação da célula a superfícies e atividade antibiótica (NITSCHKE; PASTORE, 

2002; VAN HAMME; SINGH; WARD 2006). 
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Os biossurfactantes apresentam inúmeras vantagens sobre os seus homólogos 

químicos tais como: 

 Menor toxicidade, podendo ser usado na indústria alimentícia e de cosméticos; 

 Maior biodegradabilidade na água e no solo; 

 Biocompatibilidade e digestibilidade, o que permite sua aplicação em 

cosméticos e produtos farmacêuticos; 

 Melhor propriedade espumante; 

 Estabilidade em ampla faixa de temperatura, pH e salinidade, podendo ser 

utilizado em ambientes com condições extremas (APARNA; SRINIKETHANA; SMITHA, 

2012; PACWA-PLOCINICZAK et al., 2011). 

Outra grande vantagem está na sua produção, que pode se dar a partir de matéria-

prima renovável (melaço, soro do leite, óleo de coco, casca de laranja, suco de caju, etc)  

incorporada nos meios de cultivo de microrganismos  (ROCHA, 2007).  

Por causa de suas vantagens, os biossurfactantes são amplamente utilizados em 

muitos ramos da indústria, tais como a agrícola, alimentícia, química, farmacêutica e de 

cosméticos (PACWA-PLOCINICZAK et al., 2011). Em vista da importância industrial, a 

pesquisa de novos agentes tensoativos e suas utilizações torna-se bastante relevante (BOZO-

HURTADO et al., 2012). 

A síntese do biossurfactante depende de vários fatores, como fontes de carbono 

solúveis e insolúveis em água (Ex: glicerol, glicose, etanol, óleos vegetais e alcanos), fontes 

de nitrogênio (Ex: amônia, sais e ureia), concentrações de micro e macroelementos como 

fósforo, magnésio, ferro, enxofre e manganês (ONWOSI; ODIBO, 2012). Outros fatores 

como  pH, salinidade, temperatura e agitação também são importantes para produção destes 

compostos (VARADAVENKATESAN; MURTY, 2013; ABU-RUWAIDA et al., 1991). 
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1.1.1 Classificação dos biossurfactantes 

Biossurfactantes são principalmente classificados de acordo com sua estrutura 

química e sua origem microbiana. Em resumo podem ser divididos em dois grandes grupos: 

biossurfactantes de baixa massa molecular (glicolipídeos, fosfolipídeos, ácidos graxos e 

lipopéptideos) e biossurfactantes de alta massa molecular contendo polissacarídeos, proteínas 

anfipáticas, lipopolissacarídeos, lipoproteínas ou misturas complexas destes biopolímeros 

(DESAI; BANAT, 1997) (Tabela 1).  

Dentre os biossurfactantes mais estudados encontram-se os ramnolipídeos, que foram 

primeiramente isolados por Bergstrom, Theorell e Davide (1946a, b) descrevendo um 

glicolipídeo oleoso produzido por Pseudomonas pyocyanea (atualmente P. aeruginosa) e 

posteriormente melhor elucidado por Jarvis e Johnson em 1949.  Os principais ramnolipídeos 

produzidos são o ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato (monorramnolipídio) e o 

ramnosil-ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato (dirramnolipídio) (Figura 1) 

(ABDEL-MAWGOUD et al., 2010). 

 

Figura 1: Estrutura de monorramnolipídeo (a)  e dirramnolipídeo (b) .  

 

Fonte: BANAT et al., 2010.  
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1.1.2 Aplicações dos biossurfactantes 

a) Biorremediação  

Diversas funcionalidades são empregadas aos biossurfactantes, mas é na indústria 

petrolífera que se observa a sua maior aplicabilidade, ajudando no processo de 

biorremediação (BANAT, 1993). Esse é um processo de estimulação da atividade degradante 

de microrganismos para a remediação de ambientes contaminados que vem sendo proposto 

como uma alternativa ou técnica complementar para tratar ambientes contaminados.  

Os biossurfactantes são uma alternativa no auxílio dos processos de biorremediação. 

Vários tipos desses compostos como: glicolipídeos, trealolipídeos, ramnolipídeos, 

soforolipídeos e mannosileritritol lipídeos, podem ser utilizados em processos de limpeza de 

ambientes terrestres e marinhos contaminados com petróleo e hidrocarbonetos (SILVA et al., 

2014a). 

A biodegradação de hidrocarbonetos de petróleo é um complexo processo que 

depende da natureza e da quantidade dos hidrocarbonetos presentes no ambiente, sendo esses 

geralmente degradados por bactérias, leveduras e fungos (DAS; CHANDRAN, 2011). O 

sucesso desse processo depende de três fatores importantes: disponibilidade de 

microrganismos, acessibilidade de contaminantes, e um ambiente propício (CAMEOTRA; 

MAKKAR, 2010), sendo a presença de microrganismos degradadores o fator chave para a 

eficiência do processo de biodegradação (LIU et al., 2013).  

São muitos os microrganismos envolvidos em processos de degradação e com 

potencial de biorremediação. Head, Jones e Roling (2006) citam 79 gêneros de bactérias que 

podem utilizar hidrocarbonetos como única fonte de carbono e energia, bem como 9 gêneros 

de cianobactérias, 103 gêneros de fungos e 14 gêneros de algas que são conhecidas por 

degradar ou transformar hidrocarbonetos. 

Nos últimos anos, muitos trabalhos vêm relatando bactérias com potencial de 

biorremediação, B. siamensis (VARADAVENKATESAN; MURTY, 2013), R. erythropolis 

(PENG et al., 2007), Brevibacterium aureum (KIRAN et al., 2010); Chryseobacterium sp. 

NCY e Achromobacter sp. NCW (GUO et al., 2008) e P. cepacia CCT6659 (SILVA et al., 

2014b). 
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Tabela 1 – Principais classes de biossurfactantes e respectivos microrganismos produtores. 

Biossurfactantes Organismos 

Glicolipídeos   

Ramnolipídeos P. aeruginosa 

Pseudomonas sp. 

Nocardioides sp. 

Trealolipídeos Rhodococcus erythopolis 

Nocardia erythopolis  

Mycobacterium tuberculosis  

Mycobacterium sp 

Arthrobacter sp.  

Nocardia sp. 

Corynebacterium sp.  

Soforolipídeos Torulopsis bombicola  

T. apícola  

Candida sp. 

T. petrophilum 

Clebiolipídeos Ustilago zeae  

U. maydis 

Lipopeptídeos e lipoproteínas  

Peptidolipídeos Bacillus licheniformis 

Viscosina P. fluorescens 

Surfactina Bacillus subtilis 

Subtilisina B. subtilis 

Gramicidina B. brevis 

Polimixina B. polymyxa 

 

Ácidos graxos, lipídeos neutros e 

fosfolipídios  

 

Ácidos graxos Corynebacterium lepus  

Mycobacterium sp. 

Nocardia sp. 

Candida sp. 

Cladosporium sp. 

Lipídeos neutros Nocardia erythropoli 

Fosfolipídeos Thiobacillus thiooxidans 

Surfactantes poliméricos  

Emulsan Arthrobacter calcoaceticus 

Biodispersan A. calcoaceticus 

Manana- lipídeo-proteína C. tropicalis 

Liposan C. lipolytica 

Carboidrato-lipídeo-proteína P. fluorescens 

D. polymorphis 

Proteína PA P. aeruginosa 

Fonte: Modificado de DESAI; BANAT, 1997; KLOSOWSKA-CHOMICZEWSKA; MEDRZYCKA, 

KARPENKO  et al., 2014. 
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b) Recuperação avançada de petróleo melhorada por microrganismos (MEOR) 

Vários são os processos de recuperação avançada de petróleo que estão sendo 

empregados atualmente em todo o mundo, sendo eles: térmica, química e física. (AL-

SULAIMANI et al., 2011). Esses processos podem levar ao aumento da produção mundial do 

petróleo, bem como prolongar a vida produtiva de muitos campos petróliferos (ADETUNJI, 

2012). No entanto, estes processos são muito caros, assim como prejudiciais para o ambiente, 

se fazendo necessária a busca por alternativas de baixo custo e ecologicamente corretas. Os 

biossurfactantes podem ser empregados para essa finalidade, pois, estes compostos naturais 

melhoraram a mobilização de hidrocarbonetos (SILVA, 2014a). 

A MEOR consiste na recuperação terciária de petróleo, em que os microrganismos 

ou seus produtos metabólicos são utilizados para recuperar o petróleo residual de 

reservatórios de petróleo e de ambientes contaminados. A grande tendência para desenvolver 

a tecnologia de MEOR é aproveitar diretamente os microrganismos que residem nos 

reservatórios. As estratégias investigadas para MEOR envolvendo biossurfactantes incluem: 

produção de biossurfactantes em reatores e subsequente transferência para dentro dos 

reservatórios; injeção de microrganismos produtores de biossurfactante selecionado em 

laboratório nos reservatórios; adição de nutrientes adequados os reservatórios, promovendo o 

crescimento microbiano, bem como a produção de metabólitos (como gases, biopolímeros e 

biossurfactantes) (JUNZHANG et at., 2013). 

c) Aplicação industrial  

Vários ramos da indústria empregam os biossurfactantes como a indústria de 

alimentos, cosméticos, tecidos, produtos de limpeza, agentes processadores de minérios 

(Tabela 2). 

A indústria de alimentos é uma das áreas em crescente expansão, com amplo uso de 

biossurfactantes. Por exemplo, estes compostos são utilizados para controlar a aglomeração 

das gotículas de gordura, estabilizar os sistemas gaseificados, melhorar a textura e a validade 

de produtos que contêm amido, modificar as propriedades reológicas, melhorar a consistência 

e textura dos produtos à base de gorduras e da massa de pão, aplicar como antioxidantes e 

antiadesivos (NITSCHKE; COSTA, 2007; KRALOVA; SJOBLOM, 2009; CAMPOS et al. 

2013). Atualmente, nesta área os ramnolipídeos de P. aeruginosa são a classe mais 
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promissora de biossurfactantes, uma vez que a Food and Drug Administration (FDA) aprovou 

o uso de ramnolipídeoos em frutas, legumes e leguminosas (NITSCHKE; COSTA, 2007). 

 

Tabela 2. Principais aplicações dos biossurfactantes. 

Função Aplicação 

Emulsificantes e dispersantes Cosméticos, tintas, óleos, alimentos 

Solubilizantes Produtos farmacêuticos e de higiene 

Agentes molhantes e penetrantes Produtos farmacêuticos, têxteis, 

tintas 

Detergentes Produtos de limpeza 

Agentes espumantes Produtos de higiene, cosméticos, 

flotação de minérios 

Agentes espessantes Tintas e alimentos 

Sequestradores de metais Mineração 

Formadores de vesículas Cosméticos e sistemas de liberação 

de drogas 

Dispersantes Misturas carvão-água, calcáreo-água 

Fonte: NITSCHKE; PASTORE, 2002 

d) Biossurfactantes na agricultura  

A produtividade agrícola para atender às demandas crescentes da população humana 

é um assunto de grande preocupação para todos os países. Utilização de compostos “limpos” 

para alcançar a agricultura sustentável é uma necessidade presente, sendo assim os 

biossurfactantes podem ser usados na agricultura para as seguintes funções: melhoria da 

qualidade do solo (remoção de poluentes orgânicos e inorgânicos que conferem estresse 

abiótico na planta); eliminação de fitopatógenos para melhorar o crescimento de plantas e 

aplicação na indústria de pesticidas (SACHDEV; CAMEOTRA, 2013). 

e) Aplicações terapêuticas 

Alguns biossurfactantes são conhecidos por terem aplicações terapêuticas como 

antibióticos e compostos anti-fúngicos ou anti-virais (GOMAA, 2013). As propriedades 

antimicrobianas dos biossurfactantes mostram que os mesmos são ativos contra uma ampla 

variedade de bactérias, tanto de espécies Gram-negativas, Enterobacter cloacae, Escherichia 

coli (GHRIBI, et al. 2012) e Klebsiella pneumoniae (BHARALI, et al. 2013),   quanto Gram-

positivas: B. subtilis, Staphylococcus aureus (DAS; YANG; MA, 2014) S. epidermidis, B. 
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cereus, S. aureus (LOTFABAD; SHAHCHERAGHI; SHOORAJ, 2013) e Listeria 

monocytogenes (MAGALHÃES; NITSCHKE, 2013). 

O trabalho de Fathabad-Gharaei (2011) relata que vários biossurfactantes têm forte 

atividade antibacteriana, antifúngica e antiviral; estes biossurfactantes dificultam a adesão de 

patógenos, tornando-os úteis para o tratamento de diversas doenças. 

Testes com ramnolipídeos mostraram potenciais aplicações para o tratamento de 

úlceras (PILJAC et al., 2008) e de feridas com danos à camada subcutânea ou mais profundas 

(STIPCEVIC; PILJAC; PILJAC, 2006). 

1.2 Ramnolipídeos  

Os ramnolipídeos são biossurfactantes glicolipídicos aniônicos, estando entre os mais 

extensamente estudados e caracterizados (OCHSNER et al., 1994; ABDEL-MAWGOUD et 

al., 2011; NITSCHKE et al., 2005; APARNA; SRINIKETHANA; SMITHA, 2012). Os 

ramnolipídeos são metabólitos secundários produzidos por várias espécies de bactérias, tendo 

a P. aeruginosa como principal produtor. Estruturalmente possuem uma ou duas moléculas de 

L-ramnose ligadas a uma ou duas moléculas de ácido β-hidroxidecanóico (ABDEL-

MAWGOUD et al., 2010; MULLER; HAUSMAN, 2011). 

A maioria dos estudos sobre produção de ramnolipídeos são realizados com P. 

aeruginosa, porém outras espécies já foram relatadas como produtoras destes 

biossurfactantes, como: Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter asburiae, (HOSKOVÁ et 

al., 2015) Enterobacter hormaechei , Pantoea stewartii (ROONEY, et al. 2009); Burkholderia 

glumae AU6208 (COSTA, et al. 2011), Thermus thermophilus HB8 (PANTAZAKI, 

PAPANEOPHYTOU; LAMBROPOULOU, 2011); Renibacterium salmoninarum 

(CHRISTOVA et al., 2004); Tetragenococcus koreensis (LEE et al., 2005); Thermus 

aquaticus (REZANKA et al. 2011). Outras espécies do gênero Pseudomonas também são 

relatadas como produtoras de ramnolipídeos, como: P. clemancea (RAHMAN et al., 2010), 

P. fluorescens (VASILEVA-TONKOVA; SOTIROVA; GALABOVA, 2011) e P. putida 

(JANEKA; ŁUKASZEWICZA; KRASOWSKA, 2013). 

Esses compostos são produzidos naturalmente, sendo sempre encontrados na forma 

de misturas de diferentes ramnolipídeos, dependendo das condições de cultivo e tipo de 

microrganismo (DUBEAU et al., 2009). Em trabalho feito por Abdel-Mawgoud et al. (2010) 
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foi possível verificar um grande grupo de homólogos de ramnolipídeos, que se aproxima de 

60 tipos. 

Embora existam muitos estudos sobre os ramnolipídeos, as funções fisiológicas 

exatas destas moléculas ainda não estão definidas com precisão (ABDEL-MAWGOUD et al., 

2010). Alguns estudos apontam que eles estão envolvidos no processo de assimilação de 

substratos insolúveis, especialmente hidrocarbonetos, mudanças na hidrofobicidade (AL-

TAHHAN et al., 2000). 

Os ramnolipídeos assim como os outros biossurfactantes, tem larga aplicabilidade na 

biorremediação mostrando excelentes propriedades de emulsificação, eficiente remoção de 

petróleo bruto a partir de solo contaminado (COSTA et al., 2010), estando entre os 

biossurfactantes mais eficazes na remoção de compostos hidrofóbicos a partir de solos 

contaminados (SANTA ANNA et al., 2007). Já na indústria farmacêutica estes 

biossurfactantes se mostram promissores por causa da sua baixa toxidade e atividade 

antimicrobiana frente a B. cereus, Micrococcus luteus, S. aureus (MAGALHÃES; 

NITSCHKE, 2013). 

Várias são as empresas que produzem ramnolipídeos como: TeeGene Biotech do 

Reino Unido, Paradigm Biomedical Inc e Rhamnolipid Companies dos Estados Unidos da 

América (USA); Henkel da Alemanha (RANDHAWA; RAHMAN, 2014), porém, o custo de 

produção gera um obstáculo para a comercialização elevando o preço final do produto.  Por 

exemplo, 10 mg de ramnolipídeo custa entre 200 dólares e 320 dólares (RANDHAWA; 

RAHMAN, 2014).  Para tornar a produção de ramnolipídeos mais competitiva no mercado de 

surfactantes, é essencial a redução dos custos e aumentar as taxas de produção, uma opção é a 

utilização de fontes renováveis e acessíveis, métodos inovadores e efetivos de purificação do 

ramnolipídeos e a obtenção de linhagens mutantes com grande capacidade de produção 

(BANAT et al., 2010). 

A biossíntese desses compostos envolve reações de transferência sequencial de 

grupos ramnosil, cada uma catalisada por uma raminosil transferase específica. 

A biossíntese de ramnolipíeos é mais bem caracterizada em P. aeruginosa e envolve 

três genes: rhlA, rhlB e rhlC (DÉZIEL, et al. 2003). As reações sequencias de glicosil 

transferases específicas ocorrem primeiramente, quando a RhlA cataliza a formação de uma 
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ligação éster entre duas moléculas de β-hidroxiacil-ACP formando uma molécula de β-D-

hidroxialcanoiloxi-β-D-alcanoato (HAA) (DÉZIEL, et al. 2003). Em seguida o 

ramnosiltransferase I (RhlB) liga uma molécula de desoxi-timidina-difosfo-L-raminose 

(dTDP)-L-ramnose), doador de raminosil, a um HAA (receptor), por uma ligação O-

glicosídica para se obter um monorramnolipídeo,  podendo ser o produto final, ou pela ação 

da ramnosiltransferase II (RhlC) é adicionado a esse complexo mais um grupo ramnosil, 

utilizando com precursor outro (dTDP)-L-ramnose, por uma ligação α-1,2-glicosídica, 

formando o dirramnolipídeo (Figura 2) (EDWARDS; HAYASHI, 1965; RAHIM et al., 2001) 

Figura 2 Enzimas envolvidas na síntese de ramnolipídeos. 

 

Fonte: DÉZIEL, et al. 2003 

1.3 Biodegradação de hidrocarbonetos de petróleo 

O petróleo é um recurso fóssil finito que está se esgotando rapidamente e a 

capacidade de manter e aumentar a oferta desse recurso tem sido uma preocupação recorrente 

há mais de 50 anos. O mundo atual está cada vez mais dependente do petróleo e de seus 

derivados para manutenção das atividades industriais e segundo a Organization of the 

Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2015) a demanda mundial de petróleo deverá 

aumentar para 1,17 mb/d (ANDRADE; AUGUSTO; FONTES JARDIM, 2010). Cerca de 
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60% de toda a energia consumida tem como fonte o petróleo, logo, indispensável para nossas 

vidas. Em contra ponto os hidrocarbonetos de petróleo (óleos brutos) estão entre os 

contaminantes ambientais mais graves, que ameaçam por causa de sua persistência e elevada 

toxicidade para todos os sistemas biológicos (CAMEOTRA; MAKKAR, 2010), logo, a 

biodegradação destes compostos é de grande importância (AUFFRET et al., 2015). 

O petróleo é extraído em seu estado bruto, porém nesse estado não tem aplicação 

direta, para a sua utilização exige-se o processo de refino, o qual se obtém derivados como 

gasolina, óleo diesel, gás liquefeito e outros, que são destinados a um mercado consumidor 

diversificado.  Vazamentos e derramamentos acidentais ocorrem regularmente durante a 

exploração, produção, refino, transporte e armazenamento de petróleo e produtos petrolíferos 

(DAS; CHANDRAN, 2011). 

Com isso, se faz necessário o desenvolvimento de uma tecnologia eficiente de 

tratamento para remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo (RIZZO 

et al., 2006). 

Devido à predominância de hidrocarbonetos no petróleo, esses compostos são 

utilizados como indicadores deste tipo de poluição. O petróleo consiste numa mistura de 

hidrocarbonetos, em estado líquido, nas condições ambientes de temperatura e pressão; 

podem ser categorizados em quatro frações: saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. A 

fração dos compostos saturados inclui os alcanos lineares (n-alcanos), alcanos ramificados 

(isoalcanos) e cicloalcanos (naftenos). A fração dos aromáticos contém hidrocarbonetos 

monoaromáticos voláteis, tais como benzeno, tolueno e xilenos, os hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (HAPs), os nafteno-aromáticos, e os compostos de enxofre, tais como 

tiofenos e dibenzotiofenos. As resinas e a fração asfalteno consistem de moléculas polares 

contendo nitrogênio (BALBA; AL-AWADHI; AL-DAHER, 1998). 

Os alcanos são os principais constituintes do petróleo bruto e a degradação desses 

compostos é de grande importância em processos de biorremediação e o uso de bactérias 

degradadoras de alcanos é considerada uma importante aplicação biotecnológica (VAN 

BEILEN; FUNHOFF, 2005; NIE, et al., 2014). 

Diversos fatores influenciam a degradação de hidrocarbonetos, sendo eles físicos e 

químicos como composição química, estado físico e concentração do óleo ou hidrocarbonetos, 
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como também fatores ambientais temperatura, oxigênio, nutrientes, salinidade, pressão, 

disponibilidade de água e pH, e fatores biológicos como tipo de microrganismo envolvido e 

adaptação a exposição do poluente (LEAHY; COLWELL, 1990). Alguns estudos em regiões 

diferentes mostram que locais contaminados com petróleo ou produtos refinados, sofrem 

biorremediação anaeróbica através das atividades da microflora local (PANICKER, et al 

2010, DIGABEL, et al. 2013). 

A biodegradação dos alcanos é mediada por vários sistemas contendo diferentes 

enzimas (VAN BEILEN; FUNHOFF, 2005). Um desses sistemas é o Alk, que é composto 

pela enzima alcano monoxigenase (AlkB) e dois cofatores rubredoxina (AlkF) e rubredoxina 

redutase (AlkG) (VAN BEILEN; FUNHOFF, 2007). As bactérias que possuem esse sistema 

são valiosas na biocatálise, biorremediação ambiental e síntese de compostos industriais 

sendo essas enzimas-chave na degradação aeróbica de alcanos por bactérias (NIE et al., 2014; 

JURELEVICIUS et al., 2013). 

A alcano monoxigenase (AlkB), uma enzima integral de membrana, comumente 

encontrada em bactérias tanto Gram-negativas quanto Gram-positivas (NIE et al., 2014) foi 

descrita pela primeira vez em P. putida GPO1 (KOK et al., 1989) e desde então, o gene alkB 

que codifica essa enzima tem sido detectado numa vasta gama de bactérias (SMITS et al., 

2002). Esta enzima é a primeira no processo de degradação de alcanos, ela hidroxila a posição 

terminal desses compostos e requer duas proteínas de transferência de elétrons solúveis 

denominados rubredoxin (AlkG) e rubredoxina redutase (AlkT). AlkT através do seu cofator 

FAD, transfere elétrons do NADH para a AlkG, que por sua vez transfere os elétrons para a 

AlkB (WANG; SHAO, 2013). Os substratos de AlkB são geralmente n-alcanos que variam de 

C10 a C16 (NIE et al., 2014). 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho teve como objetivo analisar a produção de biossurfactantes, com ênfase 

nos ramnolipídeos, e a capacidade de degradação de óleo diesel por bactérias isoladas do solo 

contaminado por petróleo.  

2.2. Objetivos Específicos  

a) Avaliar a produção de biossurfactantes por bactérias isoladas do solo contaminado por 

petróleo; 

b) Analisar e quantificar a produção de ramnolipídeos em meios de cultura com 

diferentes fontes de carbono e pH; 

c) Detectar os genes envolvidos na produção de ramnolipídeos (rhlAB)  e na degradação 

de hidrocarbonetos de petróleo (alkB) em bactérias; 

d) Avaliar a atividade antibacteriana dos biossurfactantes produzidos; 

e) Selecionar e identificar as linhagens mais promissoras para uso nos processos de 

biorremediação dos ambientes contaminados por petróleo. 
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Neste trabalho foi analisada a produção de ramnolipídeos e a degradação de óleo diesel por 

bactérias isoladas do solo contaminado por petróleo. A produção de biossurfactantes foi 

analisada utilizando os métodos de dispersão de óleo diesel, atividade hemolítica e 

emulsificação, os quais reveleram 100%, 78% e 44% de linhagens positivas, respectivamente. 

Foi realizada análise qualitativa e quantitativa de produção de ramnolipídeos em diferentes 

condições de cultivo, com o valor máximo obtido para o meio mineral com azeite de oliva 

(pH 8,0), bem como foi feita detecção do gene rhlAB, observado em 4 linhagens. A 

capacidade de degradação do óleo diesel por bactérias foi analisada utilizando o teste de 

redução de 2,6 diclorofenol-indofenol e a técnica de PCR para detecção do gene alcano 

monoxigenase (alkB). Estas técnicam indicaram o potencial de degradação de óleo diesel para 

7 e 16 linhagens, respectivamente. 
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3.1 Artigo 

Produção de ramnolipídeos e degradação de óleo diesel por bactérias isoladas do solo 

contaminado por petróleo 

Giuseppe G. F. Leite, Juciane V. Figueirôa, Thiago C. Mendes de Almeida, Jaqueline L. 

Valões e Krystyna Gorlach Lira 

Departamento de Biologia Molecular, Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-

graduacão em Biologia Celular e Molecular, Cidade Universitária, João Pessoa, CEP: 58051-

900, PB, Brasil 

 

Resumo 

 

Os biossurfactantes são metabolitos secundários produzidos por microrganismos, sendo os 

ramnolipídeos os mais estudados entres eles, esses compostos diminuem a tensão superficial e 

possuem capacidade emulsificante. Geralmente, a produção de biossurfactantes é induzida por 

hidrocarbonetos ou por outros substratos oleosos. Neste trabalho foi analisada a produção de 

biossurfactantes, com ênfase nos ramnolipídeos, e a degradação de óleo diesel por 18 

linhagens de bactérias isoladas do solo de um aterro de resíduos contaminados por petróleo. 

Dentre as bactérias estudadas foram encontradas bastonetes Gram-positivas formadoras de 

endósporos (39%), bastonetes Gram-positivas, sem endospóros (17%) e bastonetes Gram-

negativas (44%). Diferentes testes foram utilizados para detectar a produção de 

biossurfactantes sendo eles: dispersão de óleo diesel positivo, atividade hemolítica e 

capacidade de emulsificação. Todas as linhagens mostraram a capacidade de dispersar o óleo 

diesel, enquanto 78% e 44% das linhagens apresentaram hemólise e emulsificação do óleo 

diesel, respectivamente. A produção de ramnolipídeos foi observada em quatro linhagens que 

foram classificadas na base de sequencias de 16S rRNA como Pseudomonas aeruginosa. 

Apenas estas linhagens apresentaram o gene rhlAB, envolvido na síntese de ramnolipídeos, 

bem como a atividade antibacteriana frente a Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Erwinia carotovora e Ralstonia solanacearum. A 

maior produção de ramnolipídeos foi de 565,7 mg/L observada em meio mineral contendo 

azeite de oliva (pH 8). Com relação à capacidade de degradação do óleo diesel, foi observado 

que  7 linhagens foram positivas no teste de redução de 2,6 diclorofenol-indofenol (DCPIP), 



 

 

28 
 

enquanto 16 apresentaram o gene alcano monoxigenase (alkB), sendo que os produtores de 

ramnolipídeos foram positivos em ambos os testes.   

Palavras-chave: Biossurfactantes, Ramnolipídeos, Bactérias, Óleo diesel.  

Introdução 

Os microrganismos são as melhores alternativas para produção de biossurfactantes, 

embora esses tenham um uso promissor em diversos processos, a sua produção em escala 

industrial é ainda difícil devido aos altos custos de matérias-primas, processamento e baixo 

rendimento.
1
 

A síntese de biossurfactantes depende de vários fatores, como fontes de carbono 

solúveis e insolúveis em água (glicerol, glicose, etanol, óleos vegetais e alcanos), fontes de 

nitrogênio (amônia, sais e ureia)
2
 e microelementos bem como das condições de cultivo (pH, 

salinidade, temperatura, agitação).
3
 

A produção de biossurfactantes pode ser analisada através de vários testes como: 

dispersão do óleo
4
, emulsificação

5,6
 atividades hemolítica

7 
e o meio CTAB-azul de metileno.

8
 

Dentre os biossurfactantes mais estudados encontram-se os ramnolipídeos, que são 

glicolipídios aniônicos.
9
 Os ramnolipídeos são metabólitos secundários produzidos por várias 

espécies de bactérias, como Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter asburiae,
10

 

Enterobacter hormaechei, Pantoea stewartii,
11

 Burkholderia glumae AU6208,
12 

Thermus 

thermophilus HB8,
13

 tendo a P. aeruginosa como principal produtor, sendo somente 

sintetizados quando estes entram na fase estacionária de crescimento. 

A biossíntese desses compostos é mais bem caracterizada em P. aeruginosa e 

envolve três genes: rhlA, rhlB e rhlC. As reações sequencias de glicosil transferases 

específicas ocorrem primeiramente, quando a RhlA cataliza a formação de uma ligação éster 

entre duas moléculas de β-hidroxiacil-ACP formando uma molécula de β-D-

hidroxialcanoiloxi-β-D-alcanoato (HAA).
14

 Em seguida o ramnosiltransferase I (RhlB) liga 

uma molécula de desoxi-timidina-difosfo-L-raminose ((dTDP)-L-ramnose), doador de 

raminosil, a um HAA (receptor), por uma ligação O-glicosídica para se obter um 

monorramnolipídeo,  podendo ser o produto final, ou pela ação da ramnosiltransferase II 

(RhlC) é adicionado a esse complexo mais um grupo ramnosil, utilizando com precursor outro 

(dTDP)-L-ramnose, por uma ligação α-1,2-glicosídica, formando o dirramnolipídeo.
15
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Os biossurfactantes tem uma vasta aplicação, mas é na indústria petrolífera que se 

observa a sua maior aplicabilidade, auxiliando no processo de biorremediação.
16

 Os alcanos 

são os principais constituintes do petróleo bruto, a degradação desses compostos é de grande 

importância em processos de biorremediação. A biodegradação dos alcanos é mediada por 

vários sistemas contendo diferentes enzimas, incluindo o sistema alk, composto pela enzima 

alcano monoxigenase (AlkB) e dois cofatores rubredoxina (AlkF) e rubredoxina redutase 

(AlkG). 
17 

Alguns biossurfactantes são conhecidos por terem aplicações terapêuticas como 

antibióticos e compostos antifúngicos ou antivirais
.18

 As propriedades antimicrobianas dos 

ramnolipídeos mostram que os mesmos são ativos contra uma ampla variedade de bactérias, 

tanto de espécies Gram-negativas quanto Gram-positivas. 
19,20,21

 

Neste trabalho objetivou-se analisar as bactérias isoladas de solo contaminado por 

petróleo de um aterro de resíduos sólidos da indústria petrolífera com relação a produção de 

ramnolipídeos, potencial de degradação do óleo diesel e a presença de genes envolvidos 

nestes processos.  

Material e Métodos 

Linhagens bacterianas 

Nesse trabalho foram analisadas dezoito linhagens de bactérias isoladas de amostras 

de solo de um aterro de resíduos sólidos contaminados com petróleo (Brasil). Foi feito oss 

teste de coloração de Gram e de produção de endósporos.
22

  

Produção de biossurfactantes por bactérias   

Inicialmente foi verificada a capacidade de crescimento de linhagens bacterianas nos 

seguintes meios de cultura (pH 7,0): meio de Bushnell e Haas
23

 com adição de 1% óleo diesel 

sem aditivo, meio completo
24

 com 1% de azeite de oliva  e meio de Santa Anna
25

 acrescido de 

1% azeite de oliva. O crescimento foi avaliado após a incubação a 37ºC por 3 dias. 

Para analisar a produção de biossurfactantes foram empregados o teste de 

dispersão de óleo diesel
4
, emulsificação de óleo diesel

5,6, 
e o teste de hemólise.

7
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O método de dispersão de óleo foi realizado seguindo a técnica descrita por Youssef 

et al.
4
 As bactérias foram incubadas no meio de Bushnell e Haas

23
 com adição de 1% óleo 

diesel por  7 dias  a 30
o
C com agitação (120 rpm).  Uma alíquota de 100 µl de óleo diesel foi 

adicionada na superfície de água na placa de Petri e em seguida 10 µl da cultura bacteriana 

foram colocados na superfície de óleo. Observou-se uma zona de dispersão do óleo diesel na 

superfície, quando positivo. A solução dispersante de 1% dodecilsulfato de sódio (SDS) foi 

utilizada como controle positivo. 

A capacidade de bactérias de emulsificar o óleo diesel foi realizado seguindo a 

metodologia de Gaylarde
5
 e Batista et al.

6
 As linhagens foram incubadas no meio Bushnell e 

Haas
23

 com 1% de óleo diesel por 7 dias a 30ºC com agitação (120rpm). Após este período 

retirou-se 2ml da cultura e transferiu-se para o tubo de ensaio adicionando 2ml de óleo diesel. 

Os tubos foram agitados no vortex por 2 minutos e deixados em repouso. Após 24 horas 

mediu-se a altura da camada emulsificada e a altura total da coluna liquida em mm. O índice 

de emulsificação E24 (%) foi calculado dividindo a altura da camada emulsificada pela altura 

total da coluna no tubo vezes 100. Para verificar se os biossurfactantes produzidos por 

linhagens testadas são intracelulares ou extracelulares, centrifugou-se a cultura bacteriana por 

10 minutos, 6000 rpm (temperatura ambiente). A emulsificação do óleo diesel por 

sobrenadante livre de células foi verificada seguindo a técnica descrita acima para a cultura 

bacteriana. 

Para a realização do teste de hemólise, as bactérias foram inoculadas em meio 

completo em placas de Petri, e incubadas por 48 h, a 30ºC. Em seguida, as linhagens foram 

inoculadas no meio Ágar Sangue (Difco) com 5% de sangue de coelho desfibrinado e 

incubadas a 30ºC por 48 horas. Após esse tempo foram observadas e medidas as zonas de 

hemólise (mm).  

Produção de ramnolipídeos e detecção do gene rhlAB envolvido na sua síntese 

A produção de ramnolipídeos foi analisada no meio CTAB-azul de metileno.
8 

As 

linhagens foram cultivadas em meio completo
24

 com 1 % de azeite de oliva, a 37ºC por 7 dias.  

Para obtenção dos sobrenadantes, as culturas foram centrifugadas a 11000 rpm por 15 min em 

temperatura ambiente, em seguida alíquotas de 15μl do sobrenadante livre de células foram 

colocadas dentro de poços perfurados no meio CTAB-azul de metileno. A produção de 
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ramnolipídeos foi detectada através da formação de um halo azulado ao redor da colônia, após 

a incubação das culturas a 30
o
C por 3 dias. 

As linhagens positivas no meio CTAB-azul de metileno foram selecionadas para 

análise quantitativa de produção de ramnolipídeos realizada pelo método de Dubois et al.
26

 As 

linhagens foram incubadas em meio completo por 3 dias e após este período as culturas foram 

centrifugadas a 11000 rpm por 15 min. As células precipitadas foram lavadas utilizando água 

destilada esterilizada (1,5 ml)  e centrifugação (11000rpm, 15 min). Em seguida, foi preparada 

uma suspenção celular com uma densidade optica de 0.250 em 550 nanômetros. Logo após, 

foi adicionado 0,1 ml de cada suspenção ao 10 ml de meio Santa Anna
25

 com 1% de um dos 

seguintes  substratos: óleo diesel,  glicerol ou  azeite de oliva, variando o pH do meio: 6, 7 e 

8. A incubação foi realizada a temperatura de 37ºC por 7 dias. 

Os valores de ramnolipídeos foram obtidos multiplicando os valores de ramose por 

3,2,
27,28 

obtidos a partir da correlação y = 0,0125x – 0,0799. 

A detecção do gene rhlAB envolvido no processo de síntese de ramnolipídeos, foi 

feita utilizando os seguintes primers: rhlABF 5′ CAG GCC GAT GAA GGG AAATA 3′ e 

rhlABR 5′ AGG ACG ACG AGG TGG AAA TC 3′.
29

 Para a reação de PCR foi utilizado kit 

PCR Master Mix (Promega), segundo as recomendações do fabricante. A amplificação 

ocorreu nas seguintes condições: 95°C durante 5 min, 30 ciclos de 30s a 95°C, seguido por 

emparelhamento de 1 min a 50°C, extensão de 2 min a 72°C, e um passo final de extensão 10 

min a 72°C. Amplificação do gene analisado gerou um fragmento de 770 pb. 

Identificação molecular das bactérias produtoras de ramnolipídeos 

A identificação das bactérias produtoras de ramnolipídeos foi feita através do 

sequenciamento parcial do gene rRNA 16S.  A extração do DNA genômico das linhagens de 

bactérias foi realizada segundo o método de Ausubel et al.
30

 A amplificação do gene rRNA 

16S foi realizada utilizando os seguintes primers universais, 27F: 5′- GAG TTT GAT CMT 

GGC TCA G - 3′ e 1492R: 5′ - ACG GCT ACC TTG TTA CGA CTT - 3′
31 

e um kit 

PCR Master Mix (Promega), segundo as recomendações do fabricante. A amplificação 

ocorreu nas seguintes condições: 94°C por 5 min, 25 ciclos (94°C por 1 min, 55°C por 2 min 

e 72°C por 2 min), extensão final a 72°C por 10 min. A purificação do produto de PCR (1500 

pb) foi feita com EZ-10 Spin Column DNA Clean up Kit (Bio Basic Inc.) segundo as 
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recomendações do fabricante. O sequenciamento das amostras foi realizado pela empresa 

ACTGene Análises Moleculares Ltda. (Centro de Biotecnologia, UFRGS, Porto Alegre, RS) 

utilizando o primer 26F: 5′- GAG TTT GAT CMT GGC TCA G - 3′ e o sequenciador 

automático ABI-PRISM 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). As sequências geradas 

foram submetidas à consulta de similaridade com os dados depositadas no GenBank acessado 

através do site do NCBI (National Center for Biotecnology Information) utilizando o 

programa BLAST - “Basic Local Alignment Search Tools”.
32

 As sequencias com mais de 

97% de similaridade foram consideradas válidas. O alinhamento múltiplo das sequências e a 

construção da árvore filogenética foram realizados através do programa MEGA versão 6.
33

 

Análise da atividade antibacteriana de bactérias 

A atividade antibacteriana dos biossurfactantes foi determinada utilizando o método 

de difusão em ágar Mueller Hinton, onde foram testadas as seguintes bactérias: Escherichia 

coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923), Bacillus cereus (CCT0198), Erwinia carotovora (732) e Ralstonia 

solanacearum (1226), essas cepas padrões foram crescidas em meio BHI (Brain Heart 

Infusion) e depois foi feito o semeio com 1ml da cultura no ágar Mueller Hinton. 

Para testar a atividade antibacteriana foram utilizados os sobrenadantes livres de 

células obtidos a partir do cultivo das bactérias em meio completo e meio de Santa Anna
25

, 

pH 7, com adição de 1% de  azeite de oliva, a 37ºC por 7 dias. As culturas foram 

centrifugadas a 11000 rpm por 15 min e em seguida, as alíquotas de  15µl de sobrenadante 

foram colocadas dentro de poços perfurados no meio Mueller Hinton. Os halos de inibição do 

crescimento de cepas padrões foram observados e medidos após 24 horas de incubação a 

37
o
C. 

Degradação de óleo diesel e detecção de gene alkB 

O potencial de degradação de óleo diesel foi analisado a partir da descoloração do 

corante 2,6 diclorofenol-indofenol (DCPIP), pelo método desenvolvido por Hanson et al.
34

 

 Inicialmente, as linhagens foram inoculadas em 10 ml de meio completo líquido e 

incubadas a 30º C por 24h, sob agitação. Em seguida as culturas foram centrifugadas a 11000 

rpm por 15 min. As células foram ressuspendidas em solução de NaCl 0,9% para obter um 

padrão de turbidez Mc Farland N
o
 3. Os testes foram realizados em microplacas de 96 poços, 
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utilizando 172 µl de meio de Bushnell e Haas, 2µl de óleo diesel, 6 µl de 2,6 DCPIP 0,05%, e 

20 µl da suspensão de células colocadas nos poços, em duplicata. As microplacas foram 

incubadas a 30º C por 72 horas. Foram utilizados dois tipos de controle negativo: controle 

sem inoculo e controle sem óleo diesel. As microplacas foram observadas diariamente, 

verificando se ocorreu mudança de cor do 2,6 DCPIP, de azul (oxidado) para sem coloração 

(reduzido), indicando assim o resultado positivo. 

O gene alkB envolvido no processo de degradação de hidrocarbonetos do petróleo foi 

detectado utilizando os primers: alkBFd 5′ AAC TAC MTC GAR CAY TAC GG 3′ e alkBRd 

5′ TGA MGA TGT GGT YRC TGT TCC 3′ (onde M=AC, R=AG and Y=CT).
35

 Para a 

reação de PCR foi utilizado kit PCR Master Mix (Promega), segundo as recomendações do 

fabricante. A amplificação ocorreu nas seguintes condições: 95°C durante 5 min, 37 ciclos de 

20s a 94°C, seguido por emparelhamento durante 15 seg a 56°C e extensão de 15 seg a 72 °C, 

e um passo final de extensão 10 min a 72°C.  Amplificação deste gene gerou um fragmento de 

100 pb. 

Resultados e discussão 

Linhagens bacterianas 

Dentre as bactérias isoladas do solo do aterro de resíduos sólidos foram encontradas  

bastonetes Gram positivas formadoras de endósporos (39%), bastonetes Gram positivas, sem 

endospóros (17%) e bastonetes Gram negativas (44%) (Tabela 1).  

Produção de biossurfactantes por bactérias 

Em relação ao crescimento, foi visto que todas as linhagens cresceram no meio 

completo e no meio de Bushnell e Haas com 1% de óleo diesel, entretanto apenas 4 linhagens 

das 18 apresentaram o crescimento no meio de Santa Anna com todos os substratos utilizados. 

Todas linhagens de bactérias testadas (18) apresentaram capacidade de dispersar o 

óleo diesel, indicando assim a produção de biossurfactantes (Tabela 1). 
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Tabela 1. Produção de biossurfactantes, degradação de óleo diesel e presença dos genes alkB e rhlAB 

em bactérias isoladas do aterro do solo contaminado por petróleo. 

Atividade hemolítica foi observada em 14 linhagens (78%), com zonas de hemólise 

de 10 a 54 mm. O teste de hemólise vem sendo usado como teste de triagem em estudos de 

biossurfactantes
36,37

 porém algumas vezes essa análise pode gerar resultados falsos positivos 

(fatores de virulência que podem lisar as células), ou falsos negativos (biossurfactantes com 

Linhagem Dispersão do 

óleo diesel 
Indice de 

emulsificação 

E24 (%) 

C/S
1
 

Hemólise 

(mm) 

Degradação 

do óleo 

diesel 

Produção de 

ramnolipídeos 

Gene  

alkB 

Gene 

rhlAB 

 CTAB-

AM/MM
2
 

P1R2
a
 + - 54 - -/- + - 

P1R11
 a
 + 10,7/0,0 30 - -/- + - 

P1R12
 a
 + 59,2/20,0 28 + -/- + - 

P1R34
 a
 + 17,3/9,3 0 - -/- + - 

P1R36
 a
 + - 23 - -/- - - 

P1R43
 a
 + - 30 - -/- + - 

P2R17
 a
 + - 0 - -/- + - 

P2R18
b
 + - 0 - -/- - - 

P2R29
 b
 + - 0 - -/- + - 

P3R10
 b
 + - 10 - -/- + - 

P1R1
c
 + - 10 - +/- + - 

P1R13
 c
 + 62,9/28,0 29 + -/- + - 

P1R14
 c
 + 20,6/20,0 23 + +/+ + + 

P1R16
 c
 + 17,6/14,7 24 + +/+ + + 

P1R21
 c
 + 45,5/42,0 29 + +/+ + + 

P1R42
 c
 + 25,7/26,6 25 + +/+ + + 

P3R28
 c
 + - 12 - +/- + - 

P3R30
 c
 + - 20 + +/- + - 

1
C/S: Cultura/Sobrenadante;  

2
CTAB-AM/MM: meio CTAB-azul de metileno/meio de Santa Anna et 

al.; 
a
 Bastonetes  Gram positivas, formadoras de endospóros; 

b
 Bastonetes Gram positivas, sem endospóros; 

c
 Bastonetes Gram negativas. 
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baixo nível de difusão em ágar).
37

 Linhagens que são hemolíticas são possíveis produtores de 

dois tipos de biossurfactantes, surfactina ou ramnolipídeo. 
8,38,39

 

A capacidade de emulsificação do óleo diesel foi observada apenas em 8 linhagens 

(44 %), com o índice de emulsificação E24 para as culturas entre 10 e 62,9% (Tabela 1).  

Dentre as linhagens positivas sete produziram surfactantes extracelulares, apresentando índice 

de emulsificação do sobrenadante livre de células de 9,3 a 42%.  

Neste e nos outros trabalhos
5,36,37 

a técnica de dispersão do óleo mostrou-se mais 

sensível para detecção de biossurfactantes que outros métodos utilizados. 

A capacidade de emulsificar o óleo diesel é de extrema importância, pois facilita a 

biodegradação, aumentando a biodisponibilidade de hidrocarbonetos do petróleo e assim 

elevando a taxa de degradação.
40

 Das 8 linhagens com essa capacidade, 7  apresentaram 

emulsificação para os sobrenadantes livres de células, indicando a produção de  

biossurfactantes extracelulares liberados no meio de cultura. Essa característica apresenta uma 

vantagem para a indústria simplificando o processo de recuperação e aplicação de 

biossurfactante. 

Produção de ramnolipídeos e presença do gene rhlAB 

 

Análise de produção de ramnolipídeos no meio CTAB-azul de metileno revelou que 

7 linhagens de bactérias apresentaram um halo azul escuro ao redor da colônia (Figura 1), por 

meio da formação de um par iônico insolúvel na presença de brometo cetiltrimetilamônio, 

azul de metileno e um biossurfactante aniônico
8
, logo esse resultado sugere que as outras 

linhagens 7 linhagens que apresentaram atividade hemolítica são possíveis produtoras de 

surfactina.  

Análise quantitativa de ramnolipídeos foi realizada no meio de Santa Anna com 

diferentes fontes de carbono para as 4 linhagens que foram positivas no teste no meio CTAB-

azul de metileno e apresentaram o crescimento neste meio. 

Conforme a variação de pH e substratos no meio de Santa Anna, pode se observar a 

diferentes concentrações de ramnolipídeos de 66,6 mg/L a 565,7 mg/L (Figura 2). Em geral 

maior produção desses compostos foi observada no meio com azeite de oliva (104,7-565,7 

mg/L) e glicerol (87-509,4 mg/L) do que no meio com óleo diesel (66,5-185,4 mg/L) (Figura 

2). Para o meio com azeite de oliva os maiores valores foram sempre observados no meio com 
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pH 8,0 (265,9- 565,7 mg/L) enquanto para o meio com glicerol no pH 7,0 (209,6- 509,4 

mg/L) (Figura 2). Vários estudos mostram a influência do pH e a fonte de carbono sobre a 

produção de ramnolipídeos. Moussa et al.
41

 e outros pesquisadores 
42,43 

observaram a maior 

produção desses biossurfactantes por P. aeruginosa em pH neutro.
 
Saikia et al.

44 
descreveu 

uma linhagem de P. aeruginosa com boa produção de ramnolipídeos tanto no pH 7 quanto no 

pH 8.  

 

Figura 1. Detecção da produção de ramnolipídeos no meio com CTAB-azul de metileno por linhagens 

de bactérias: P1R42 (a), P1R21 (b), P1R1 (c) e P3R30 (d).  
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Figura 2. Concentração de ramnolipídeos produzidos por linhagens bacterianas em meios com 

diferentes fontes de carbono e pHs 

Alguns estudos apontam linhagens bacterianas que preferem substratos solúveis, 

como glicerole e glicose
 44,45

 já outras insolúveis, como óleos vegetais para produção de 

ramnolipídeos.
 46,47 

A amplificação do gene rhlAB (Figura 3) envolvido na síntese de ramnolipídeos foi 

observada em 4 linhagens (P1R14, P1R16, P1R21 e P1R42) das  18 testadas. As linhagens 

positivas para o gene rhlAB foram positivas no meio CTAB-azul de metileno e as únicas que 

apresentaram o crescimento no meio de Santa Anna com glicerol, azeite e óleo diesel (Tabela 

1). 
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Figura 3. Detecção do gene rhlAB envolvido na produção de ramnolipídeos. Linhas: DNA ladder 50 

pb (a), linhagens: P1R14, P1R16, P1R21 e P1R42 (b – e). 

Pacwa-Plociniczak et al.
48

 e Kumar et al.
33

 também relataram a presença do gene 

rhlAB em linhagens de P. aeruginosa, bem como observaram a formação do halo azul no 

meio CTAB – azul de metileno para estas linhagens. O gene rhlAB é comumente encontrado 

em P. aeruginosa, mas também foram encontrados homólogos deste gene em B. 

thailandensis.
49

  

Uma grande variedade de espécies de bactérias, como P. aeruginosa,
50

 Kocuria 

marina, Kurthia sp., Coprococcus sp. e Halococcus sp.,
51

 mostraram-se positivas quando 

testadas para produção de ramnolipídeos. 

Identificação molecular das bactérias produtoras de ramnolipídeos 

As linhagens que produziram os ramnolipídeos e apresentaram o gene rhlAB foram 

identificadas com base na análise filogenética das sequencias do gene 16S rRNA. O 

alinhamento das sequencias parciais (505 pb) das linhagens analisadas e das sequencias 

depositadas no banco NCBI (National Center for Biotecnology Information), realizado pela 

ferramenta BLAST - “Basic Local Alignment Search Tools”,
32

 revelou 99% de similaridade 

do gene 16S rRNA com a espécie P. aeruginosa. A figura 4 mostra a árvore filogenética da 

linhagem P1R16, utilizada como representante de produtores de ramnolipídeos obtidos neste 

trabalho. 
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 Pseudomonas_aeruginosa_PAO1_strain_PAO1_(NR_074828.1)

 Pseudomonas_aeruginosa_strain_SNP0614_(NR_118644.1)

 P1R16

 Pseudomonas_aeruginosa_strain_ATCC_10145_(NR_114471.1)

 Pseudomonas_aeruginosa_strain_DSM_50071_(NR_117678.1)

 Pseudomonas_aeruginosa_strain_NBRC_12689_(NR_113599.1)

 Pseudomonas_otitidis_strain_MCC10330_(NR_043289.1)

 Pseudomonas_stutzeri_strain_ATCC_17588_(NR_103934.1)

 Pseudomonas_panipatensis_strain_Esp-1_(NR_044209.1)

 Pseudomonas_delhiensis_strain_RLD-1_(|NR_043731.1)

 Pseudomonas_citronellolis_strain_ATCC_13674_(NR_112069.1)

 Pseudomonas_citronellolis_strain_DSM_50332_(NR_026533.1)

74

73

84

68

100

23

20

14

13

0.005  

Figura 4. Árvore filogenética da linhagem P. aeruginosa P1R16 (KR265325) e linhagens de bactérias 

do GenBank baseada na comparação das  sequencias de RNAr 16S utilizando análise neighbour-

joining e o modelo Kimura 2. Os valores de bootstrap mostradas na árvore foram obtidos com base de 

1.000 replicas. Os números de acesso das sequencias do GenBank são mostradas em parênteses. 

Atividade antibacteriana  

Para o teste de atividade antibacteriana foram utilizadas os sobrenadantes livres de 

células das culturas de bactérias no meio completo com 1% de azeite de oliva e no meio de 

Santa Anna 1% de azeite de oliva, sendo que, como já foi constatado anteriormente, apenas 4 

linhagens cresceram no meio de Santa Anna.    

Para as culturas em meio completo nenhuma linhagem apresentou atividade 

antibacteriana frente às cepas estudadas, porém as culturas em meio de Santa Anna inibiram o 

crescimento de cepas padrões, tanto Gram positivas (S. aureus, B. cereus) quanto Gram 

negativas (P. aeruginosa, E. coli, R. solanacearum, E. carotovora ) (Figura 5, Tabela 2). Os 

halos de inibição de crescimento de cepas padrões variaram de 6 a 25 mm, sendo que o maior 

halo foi obtido para linhagem P1R16 frente a cepa P. aeruginosa.  Dentre as linhagens 

testadas, merece destaque a P1R21, que apresentou atividade inibitória frente a todas as cepas 

padrões testadas, sendo a única com atividade contra E. carotovora, um patógeno que  afeta 

batatas causando grandes perdas durante o armazenamento.
52

  

As propriedades antimicrobianas dos ramnolipídeos mostram que os mesmos são 

ativos contra uma ampla variedade de bactérias, tanto de espécies Gram-negativas, 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli
19

 quanto Gram-positivas: Bacillus subtilis, 
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Staphylococcus aureus,
20

 S. epidermidis, B. cereus, S. aureus
53

 Uma explicação para o efeito 

antimicrobiano das biossurfactantes se dá pelo fato de que esses compostos tem como alvo a 

membrana citoplasmática, unindo-se a bicamada lipídica e modificando sua permeabilidade.
54 

 
 

Figura 5. Inibição do crescimento de P. aeruginosa (ATCC 27853) por sobrenadante livre de células 

das linhagens P1R42 (a) e P1R21 (b). 

 

Tabela 2. Inibição do crescimento de bactérias por sobrenadante livre de células das linhagens 

bacterianas produtoras de ramnolipídeos. 

 

Linhagem 

E. 

coli 

P. 

aeruginosa 

S. 

aureus 

B. 

cereus 

R 

solanacearum 

E. 

carotovora 

 Zona de inibição (mm) 

P1R14 10 15 10 0 15 0 

P1R16 11 25 12 12 22 0 

P1R21 12 13 6 13 16 21 

P1R42 14 7 8 0 17 0 

 

 

 

Capacidade de degradação de óleo diesel por bactérias e a presença do gene alkB 

A avaliação do potencial de degradação, foi realizada a partir de dois testes, a 

redução do corante 2,6 diclorofenol-indofenol (DCPIP) e detecção do gene alkB por técnica 

de PCR.  
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Nos testes de degradação, utilizando o óleo diesel como fonte de carbono no meio de 

Bushnell e Haas, 7 linhagens das 18 analisadas foram capazes de reduzir o indicador 2,6-

DCPIP, indicando o potencial de degradação de hidrocarbonetos de petróleo (Tabela 1).  A 

capacidade de degradação de petróleo estimada através desse método simples e barato,
55

 foi 

visto em outras bactérias: Acinetobacter sp., Moraxella sp., Vibrio sp. e Alcaligenes sp.
56

 

Buckova et al.
57

 descreveram 28 linhagens bacterianas, isoladas de solos de uma área 

altamente poluída por petróleo, com capacidade de degradação de pelo menos um dos 

diferentes hidrocarbonetos ou óleos minerais testados (hexadecano, óleo do motor, naftaleno, 

antraceno, fenantreno, fluoranteno e pireno). Esses resultados corroboram com outros 

trabalhos que mostram que microrganismos presentes em locais contaminados com petróleo 

apresentam capacidade de degradar o óleo diesel, porém essa capacidade de degradação não é 

encontrada apenas em microrganismos provenientes de locais contaminados, existem 

bactérias com esse potencial degradador em todas as áreas naturais.
58

 

Quanto a presença do gene alkB detectada através da amplificação por PCR, 16 das 

18 linhagens apresentaram a banda de 100pb correspondente desse gene (Figura 6). Assim 

como nesse estudo, outros trabalhos vêm usando esse gene como biomarcador para detectar 

bactérias degradadoras de hidrocarbonetos, em diferentes ambientes.
59,60 

 

Figura 6. Detecção do gene alkB envolvido na degradação de hidrocarbonetos Linhas:  DNA ladder 

50 pb (a), linhagens: P1R1, P1R21, P3R30, P2R29, P3R10, P3R30, b – g). 

Os genes alkB que foram caracterizados até o momento podem representar apenas 

uma pequena fração da diversidade encontrada nos ambientes naturais.
60

 Os alcanos são os 

principais compostos encontrados no petróleo e seus derivados, logo bactérias com genes que 

produzem enzimas degradadoras de alcanos apresentam potencial de aplicação em processos 

de biorremediação. 
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A utilização de um único par de primers para o gene alkB para detectar isolados 

bacterianos que degradam alcanos limita a detecção, logo, se faz necessário a utilização de 

combinação de primers
60

 ou de técnicas, como no casso desse trabalho o bioensaio do DCPIP 

e amplificação do gene alkB. 

Conclusão 

As 4 linhagens produtoras de ramnolipídeos com capacidade de degradar o óleo 

diesel pertencentes a espécie  Pseudomonas aeruginosa, analisadas neste estudo, apresentam 

um potencial para aplicação nos processos de biorremediação de ambientes contaminados por 

compostos de petróleo. 
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4 Conclusões 

 As quatro linhagens de P. aeruginosa (P1R14, P1R16, P1R21 e P1R42) que foram 

positivas em todos os testes realizados, foram as únicas que apresentaram atividade 

antimicrobiana frente a diferentes patógenos, podendo com estudos mais aprofundados, 

serem usados na indústria farmacêutica e de pesticidas. 

 A melhor produção de ramnolipídeos foi observada no substrado azeite de oliva, no pH 

8, porém os valores observados para o substrado, glicerol no pH 7 foram similares. 

Assim o glicerol pode ser utilizado como substrato de baixo custo, logo, essas bactérias 

são de grande interesse biotecnológico, podendo com estudos adicionais de otimização 

de produção gerar boas quantidades de biossurfactantes com baixo custo de produção. 

 Todas as linhagens testadas foram positivas em pelo menos um teste de detecção de 

produção de biossurfactantes. 

 Das 18 linhagens, 16 apresentaram o gene alcano monoxigenase (alkB), mas somente 7  

foram positivas no teste de redução do 2,6-DCPIP (degradação de óleo diesel), 

indicando que essas 7 expressam esse gene, logo essas linhagens têm grande potencial 



 

 

49 
 

de se tornarem agentes para a limpeza de ambientes contaminados com compostos de 

petróleo (biorremediação).  
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